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  چكيده

تـرين راه حـل       التحصيالن اين گروه به عنوان در دسـترس         هاي علوم پزشكي و افزايش تعداد فارغ         گسترش كمي دانشگاه   ،در دو دهه اخير   
هـاي    بهبود كيفيت ارائه خدمات آموزشي در دانشگاه      ،در حال حاضر  .  بهداشتي و درماني مد نظر بوده است       نظامهاي    سامان دادن به كاستي   

   .شكي، اهميت بيشتري يافته و در اولويت قرار گرفته استعلوم پز
هاي مبـارزه     هاي كارداني بهداشت شامل بهداشت عمومي با گرايش         هاي ارائه خدمات آموزشي در رشته       تعيين تفاوت هدف از اين مطالعه     

  .ف آنها در مقايسه با يكديگر بوده استاي در ايران و شناسايي نقاط قوت و ضع ها و خانواده، بهداشت محيط و بهداشت حرفه با بيماري
سـپس وزن ايـن معيارهـا بـا         .  طراحـي شـد    ، در قالب يك نمـودار شـاخه درختـي         ، معيار و شاخص   ٤٧اي شامل      مجموعه ،به اين منظور  

ات طراحي شـده    آوري اطالع    كه براي جمع    را اي  اي معرفي شد تا پرسشنامه      از هر دانشكده، نماينده   .  تعيين گرديد  آراهاي جلب توافق      روش
سـپس امتيـاز هـر دانـشكده در هـر معيـار             . نـد ها تكميل و تـصحيح گرديد       آوري شده با بازديد از دانشكده       اطالعات جمع .  تكميل كند  ،بود

  .اي كه به همين منظور طراحي شده بود استفاده گرديد افزار رايانه براي تحليل نهايي نيز از يك نرم. محاسبه شد
 از ٥٣/٨٦ بـا امتيـاز   ، ايـران  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درمـاني   دانشكده بهداشت،هاي بهداشت رشته در مقطع كارداني

  دوم  رتبه، ١٠٠ از ٨٧/٦٧ امتياز يزد با دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد صدوقي   بهداشت دانشكدهرتبه اول، ،١٠٠
  . كردند را كسبسوم   ، رتبه١٠٠ از ٤٤/٦٤ با امتياز شيراز ي و خدمات بهداشتي ـ درمانيدانشگاه علوم پزشك  بهداشت دانشكدهو 

 الگويي عملي بـراي اصـالح و   مثابه و به ندهاي بهداشت مشخص شد  نقاط قوت و ضعف ارائه خدمات آموزشي در رشته،با انجام اين طرح 
  .گرفتوالن قرار ئريزان و مس ارتقاي كمي و كيفي، در اختيار برنامه
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  ١٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
اي از زمـان بـه دليـل           در برهـه   ،در بسياري از كـشورهاي جهـان      

 سالمت كشور و نيازي كه به تربيت نيروي انـساني           نظامهاي   كاستي
شد، افزايش تعداد نيروي انساني گروه علوم پزشـكي بـه             احساس مي 

 ؛ مورد توجه قرار گرفت    ،ترين راه حل    ترين و راحت    ترس در دس  مثابه
  .اما اين راه حل نتوانست در دراز مدت مشكل فوق را حل كند

 در    آموزشـي    خـدمات    ارائـه    بـين    تنگـاتنگي    ارتباط   بايد ،در واقع 
  هـاي   رشـته  التحـصيالن   فـارغ   بـه   و نيـاز جامعـه    عالي مراكز آموزش 

در بـدو   بايـد      هـر مركـز آموزشـي      ].٤-١[داشته باشد  وجود    مختلف
 الً كــام  آموزشــي  و اهــداف  شــده  تعريــف ي مــأموريت  داراي تأســيس
 و   و سـطح     پـذيرش    ظرفيـت    براي  ، اساس   و بر همين   اشدب  مشخصي

  . كند   ريزي  خود برنامه التحصيالن  فارغ نوع
  زمان از    اي   در برهه    كه   كمبود شديدي    دليل  بهايران نيز   ر كشور   د
 شـد،     احـساس    پزشـكي    گـروه   هـاي    در رشـته     متخصص   نيروهاي  به

   درازمدت   نيازهاي   به   توجه   بدون   متعددي  هاي  ها و دانشكده    دانشگاه
 آنهـا    يمـ  و ك    كيفـي    و سـطح     امكانـات    بـه    توجه   و نيز بدون    جامعه

  خود   نيز ظرفيت   مراكز موجود قبلي  .  كار شدند    به   و مشغول   تأسيس
هـاي     به طوري كه مثالً در رشته      ، دادند   افزايش   طور نامتناسبي   را به 

 مركـز   ١٧ها از      تعداد مراكز دولتي تربيت كننده اين رشته       ،بهداشت
   تناسـب   عدماين  .  رسيد ١٣٨٠ مركز در سال     ٣٨ به   ١٣٧٠در سال   

 تـا تعـداد زيـادي       شـد   ، باعـث     با نيـاز جامعـه      التحصيالن  تعداد فارغ 
  ].٥[گرددايجاد   كار در جامعه  بي صيلالتح فارغ

   علـوم   هـاي   هـا و دانـشكده       دانشگاه  د كه نده   مي   نشان   مسائل  اين
   نيازهـاي    بـه    مجدد دارند، تا با توجـه        بازبيني      كشور نياز به    پزشكي

   سـطح    مراكز تعيـين     اين   و كمي    كيفي  موجود در كشور و نيز سطح     
   بـه  ، نيـاز    احـساس   ايـن .  شـود    تعريـف   آنها   آموزشي  ، مأموريت   شده

   گـروه   هاي   رشته  التحصيالن   تعداد فارغ    نسبي   بعد از افزايش    خصوص
 نظـر     و جلـب     كمبـود شـديد گذشـته        شدن   و برطرف    پزشكي  علوم
   افـزايش   ،يـت م ك   جـاي    بـه    كيفيت   سطح  ارتقاي   كشور به   والنئمس

ــ.  يافــت  و   آموزشــي  خــدمات بنــدي  ســطح  انجــام ، ترتيــب يــنه اب
   اولويـت    عنـوان   ، به    پزشكي   علوم   مراكز آموزشي    وضعيت  دهي  سامان
 در  و عملـي    متعـدد  ،  متفـاوت   هـاي   راه.  شـد    واقع  ، مورد توجه    كاري

 و  ند شد   در كشور بررسي     آموزشي   خدمات  بندي   سطح   براي  دسترس
   در   آموزشـي    خـدمات    ارائـه    و كيفـي    يمـ  ك   دقيق   بررسي ، در نهايت 

 در   و جـامع   مـستقل   طرحي در قالبعلوم پزشكي  هاي گروه ـ رشته 

،    بهداشـت    وزارت   و امـور دانـشجويي       آموزشـي   دستور كـار معاونـت    
  .  قرار گرفت  پزشكي  و آموزش درمان

   و كيفـي    يمـ  ك   و سـطوح   دقيق  ، شناخت وضعيت    به عبارت ديگر  
   پزشـكي   علـوم  هـاي    و دانـشگاه   ها   در دانشكده    آموزشي   خدمات  ارائه

  ، شناسايي    قدم  ترين   و اساسي    اولين  مثابه  ، به    با هم   كشور در مقايسه  
 و   ارانذگـ   سياسـت  طـرح،    ايـن    از نتـايج    با اسـتفاده  . ند شد  و معرفي 

 هـستند،     انـساني    نيروي   تربيت  دهنده   سفارش ،  در واقع    كه  والنئمس
   هر رشته    مراكز موجود براي     را از بين   توانند مراكز مورد نظر خود      مي

   الزم   اسـتانداردهاي    آنها و كسب     كيفي   سطح   افزايش   و براي   انتخاب
   نقـاط    با شناسايي  طرح   اين  انتشار نتايج  همچنين   . كنند  ريزي  برنامه
 و   قـوت   نقاط  آنها را در تقويت    مسئوالنتواند     مراكز مي    و ضعف   قوت
هـا و      فعاليـت   ، و در واقع     راهنمايي   ضعف   نقاط   رفع  ي برا  ريزي  برنامه
  .كند  بندي  اولويت  كيفيت  سطح ارتقاي  آنها را براي هاي هزينه

هـاي گـروه علـوم پزشـكي در كـشور             اين طرح براي تمامي رشته    
 شـامل   ،هاي بهداشت   انجام شده است و مقاله حاضر به بررسي رشته        

هـا و خـانواده،       ه بـا بيمـاري    هـاي مبـارز     بهداشت عمومي با گـرايش    
  .پردازد  مي،اي در مقطع كارداني بهداشت محيط و بهداشت حرفه

  
   كار مواد و روش

،    طـرح    اجرايـي    كميتـه    اعـضاي    شـامل   اي  ، كميتـه     قـدم   در اولين 
 امـر     بـه    و آگاهـان   هـاي بهداشـت     رشـته   نظران   و صاحب   متخصصان

   يـك   كارگـاه ه در    اعـضاي ايـن كميتـ      .دشـ    تشكيل   پزشكي  آموزش
ــا مراحــل و نــدشــركت كرد  اي روزه  و   آن ، اهــداف  طــرح  مختلــف ب

  . گيرد، آشنا شدند  صورت  بايد در كميته  كه هايي  فعاليت مجموعه
   بـراي   هـا    و شـاخص   هـا معيار  از  اي   ابتـدا مجموعـه     ، كميته  در اين 
داني مقاطع كـار   در   هاي بهداشت   رشته   آموزشي   خدمات   ارائه  بررسي

   يعنـي  ،  طـرح    هدف   به  ها با توجه     معيارها و شاخص    اين.  شد  حيطرا
   و طراحي    تهيه  ، آموزشي   خدمات   ارائه   و كيفي   يم ك   وضعيت  بررسي
  ،)Goal analysis ( آنـاليز هـدف   ابتدا با روش ، به اين منظور.شدند

  اسـتانداردهاي  از ،در ايـن كـار  . شـدند   تعيـين  و معيارهـا   ها  شاخص
  سـطح  و ارتقـاي     اعتباربخـشي    مختلف  هاي   نظام در     پزشكي  آموزش
  :مانندكيفيت 

 Liaison Committee on Medical Education, LCME 
[٧]; World Federation for Medical Education, WFME 
[۸]; Asociacion Mexicana de Facultades Y Escuelas de 
Midicina, AMFEM [۹]; Australian Medical Council, 
AMC [۱۰] 
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  ١٩

     همكاران و دكتر آيين محمدي                                                                  ...هاي كارداني بهداشت در ايراني ارائه دهنده رشتههارتبه بندي آموزشي دانشكده

 در    مـشابه    طـرح  تعـدادي  در     مورد استفاده   هاي  و معيارها و شاخص   
 مـورد نيـاز      هـاي    و معيارها و شاخص      بررسي   دقت   از كشور به    خارج
]. ١١-١٥[د شدن   طراحي   در ايران    آموزشي   خدمات   ارائه   بررسي  براي

ــه    ــرح رتب ــت دوم ط ــاي نوب ــه معياره ــين از مجموع ــدي  همچن بن
هاي جلب توافق نظر در بين         كه با روش   ،هاي پزشكي ايران    دانشكده
هـاي فـوق طراحـي شـده بودنـد، نيـز اسـتفاده                 دانـشكده  مسئوالن

 سـاير    تعيـين  وآنهـا      بـودن    از كامل    اطمينان   براي  سپس]. ١٦[شد
   اسـتفاده )Brain storming ( افكـار   بـارش   از روش،مؤثرمعيارهاي 

  هـاي    از روش   ها بـا اسـتفاده       شاخص   مجموعه  ،بعدي  در مراحل . شد
) Hierarchic ( مراتبــي  سلــسله  صــورت  و بــه بنــدي ، دســته علمــي

   در حقيقـت     كـه   ، درختـي    نمـودار شـاخه      اين ].٦[ شدند  بندي  طبقه  
   در مورد وضـعيت      منطقي  ، استنتاج    است  گيري   تصميم   درخت  نوعي

 معيارها را     بر روي    رياضي   عمليات  ام و انج    مورد بررسي   هاي  دانشكده
 آن مـشخص     وزن  در قالـب  هـر معيـار       اهميـت  .سازد  پذير مي   امكان
 طـور     بـه    مـورد بررسـي     هاي   دانشكده  ها در تمامي     وزن  اين. شود  مي

 معيارهـا و      مجموعـه  ،  در هـر طـرح      از آنجا كه  . شوند   مي   اعمال  ثابت
   خود را دنبـال      خاص  و اهداف شوند     مي   بررسي   متفاوتي  هاي  شاخص

 .شـوند    مي   تعيين   طور جداگانه    به   معيارها در هر طرح     كنند، وزن   مي
 ـ    گـروه   روش ، كـار رفـت    بـه   طرح  در اين  نظر كه  توافق روش جلب

ــمي ــرد  )Nominal Group Technique, NGT (اس ــا ميزگ  ي
  وعــه ابتــدا مجم ، روش در ايــن.  بــود)Expert Panel (كارشناســي

 ،انـد    جـدا شـده      از درخـت     نقطـه    از يـك     كه  هايي  معيارها و شاخص  
   بـازخواني    مربوطـه    تعاريف  و   شده   معرفي  كننده   هماهنگ   يك  توسط

  هاي نظر  ، ثابت ي روند   در قالب    گروه   از اعضاي    هر يك   سپس. شد  مي
   صـورت    خـود را بـه       پيـشنهادي   هـاي    وزن داشت و    مي   خود را بيان  

  سـپس . كـرد    وارد مـي     اي   شـده    تعيـين    از پـيش    ر جداول د رمانهمح
 در مـورد     را  خـود   هـاي  هر عضو مجدداً نظر    شدند و   مي  ها اعالم   وزن
   در مـورد نقـاط     داشـت و    مـي    هر معيار بيان     اهميت  ها و ميزان    وزن

  سپس.  گرفت   مي   نظر صورت    و تبادل    بحث ،  اختالف يا و    مورد توافق 
 .ندشد  وارد مي اي  جداگانه هاي ول مجدداً در جد  شده صالح ا هاي وزن

   وزن  مثابـه    بود، بـه    زيادي   توافق   درجه   داراي  ها، كه    وزن  برآيند اين 
  .  قرار گرفت  هر معيار مورد استفاده نهايي
 امتيـاز هـر      استخراج   مورد نياز براي     اطالعات  آوري   منظور جمع   به

  اي  ، پرسـشنامه     مـورد بررسـي     عيار و شاخص   در هر م    ،مركز آموزشي 
   مختلـف  هـاي   شد قسمت ها سعي  پرسشنامه در طراحي .  شد  طراحي

 بـا     هر دانـشكده     به   مربوط  د اطالعات ن بتوان كهد  ن باش  اي   گونه   به  هاآن

   و اطالعـات   كنـد   آوري   جمـع    را تا حد امكـان       متفاوت   آموزشي نظام
از هـر    .باشـد   نيـز  مناسب و پايايي      روايي   داراي   طرح   به   شده  منتقل

 كنـد تـا      ختيـار معرفـي   ألا   تـام   اي   شد تا نماينده     درخواست  دانشكده
   خــود و تكميــل   از دانــشكده  الزم  اطالعــات آوري  جمــع ضــمن

   و موجـب    نمايـد    عمـل    طرح   رابط   عنوان  ، به    مربوطه  هاي  پرسشنامه
 در   بـا شـركت    نماينـدگان  نايـ .  شـود   كـار در هـر دانـشكده     تسريع

   سـؤاالت   ، تمـامي     فـوق    بـا طـرح      آشـنايي   ، ضـمن    روزه   يك  يكارگاه  
   در تمـامي     اطالعـات   آوري  ند تا كـار جمـع     كرد   را بررسي   پرسشنامه
  بعـد از اعـالم   . شـود    انجـام    هماهنـگ    صـورت    همتا به   هاي  دانشكده
  هـاي    قـبالً در كارگـاه      خود   كه   طرح  ، نمايندگان    هر دانشكده   آمادگي
  هـا آشـنا شـده        پرسشنامه   تكميل   و با نحوه     كرده   شركت  اي  جداگانه

   تمــامي،  مرحلــه در ايــن.  كردنــد هــا عزيمــت  دانــشكده بودنــد، بــه
  آوري   جمع   اطالعات ند و مورد بازديد قرار گرفت   دانشكده    هاي  قسمت
   اصـلي   هاي  اخه امتياز ش   محاسبهنحوه  .  شدند   و تصحيح    تكميل  شده

  :است زير   شرح  به  درخت  تنه، نمودار و در نهايت
 از    هر يـك    براي: )Scoring ( از معيارها    امتياز هر يك    تعيين)  الف

   يـا بـه      سـطح    آخـرين  ،  در حقيقـت     كـه    طرح  هاي  معيارها و شاخص  
   براي  مشخصي  هستند، دستورالعمل  نمودار مربوطه هاي  برگ عبارتي
 بـا   ، از آنها    هر كدام    و براي    طراحي   امتياز هر مركز آموزشي     راجاستخ
   عمليـاتي   اي   برنامـه  ، مورد نيـاز     اطالعات   به   دستيابي   امكان   به  توجه

ــي ــد طراح ــتفاده .  گردي ــا اس ــات ب ــع  از اطالع ــده آوري  جم  از   ش
ها امتيـاز هـر       دستورالعملاين     و با كمك     مورد بررسي   هاي  دانشكده

 .شـد       تعيـين    مورد بررسي   ها و معيارهاي     از شاخص   ز در هر يك   مرك
 طـور كـامالً      بـه   مورد بررسـي     مراكز در هر معيار و شاخص       امتيازات
 دو    ايـن   سـپس . گرديدنـد    دو نفر محاسبه     توسط   و مستقل   جداگانه

،    اختالفـي    وجود هر نوع     شدند تا در صورت     امتياز با يكديگر مقايسه   
  .  گردد  و اصالح  كشف دقت   به علت
 هـر     مقيـاس   از آنجا كـه   :  )Standardizing (استاندارد كردن )  ب
،   امتيـازات   ايـن  بندي  جمع  از معيارها با يكديگر متفاوتند، براي    كدام

  .شدند   صفر تا صد تبديل  مقياس به
 اسـتاندارد    امتيـازات : )Weighting ( در هر معيـار      وزن  اعمال)  ج
   مراكـز بـه      تمـامي    و بـراي     شده   تعيين   از پيش    آنها كه    وزن  در  شده

  .شد   رود، ضرب  كار مي  به طور مشابه
،   هـا در امتيـازات       وزن  بعـد از اعمـال    : )Totaling (بنـدي   جمع) د

جـدا     درخـت    نقطـه   از يـك   كـه     يي در معيارهـا    به دست آمده    نتايج
   ايـن  . شـود   باالتر تعيين   خه امتياز شا    تا  شد  اند، با يكديگر جمع     شده
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  ٢٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  هـاي   شـاخه   بـاالترين    تا به  ندكرد پيدا     ادامه   ترتيب   همين   به  مراحل
  . و امتياز آنها محاسبه شود برسندنمودار 

   امتيـاز كـل     ،در نهايـت  :  )Rescaling ( امتيـار نهـايي     محاسبه) ه
  بهتـرين  و    مجـدداً اسـتاندارد شـد        در هـر دانـشكده       شـده   محاسبه

 خـود     را بـه     دانشكده   از امتياز بهترين     درصدي   و بقيه  ١٠٠  نشكدهدا
به  امتياز را   سطح باالترين  كه  مركزي،ه اين ترتيبب .نداد د اختصاص

   بين   امتياز خود عددي     نسبت   به مراكز   و بقيه  ١٠٠ عدد    ،دست آورد 
   برتــرين  قــرار گــرفتن از كنــار هـم . كردنــد  صـفر تــا صــد را كـسب  

هـاي بهداشـت    كننـده رشـته   هـاي ارائـه    دانشكده  تمامي  هاي  تقسم
 معيارهـا و      در كليـه    شـود كـه      مي   تشكيل   فرضي  اي  دانشكده ،كشور

مسلماً امتيـاز   .  خواهد داد    خود اختصاص    را به  ١٠٠ها امتياز     شاخص
   چنـين   بـردن  كـار   بـه  . خواهـد بـود    ١٠٠ نيز عدد      دانشكده   اين  كل

   مطلوب   نيز با وضعيت     دانشكده   برترين  دهد كه    مي   نشان  اي  دانشكده
  ها، حتي  ساير دانشكده تواند با الگو قرار دادن  دارد و مي  زيادي فاصله
  . خود را بهبود ببخشد  مختلف هاي تر، قسمت  پايين  كلي با رتبه

اي طراحـي شـد كـه         دستورالعمل محاسبه امتياز معيارها به گونه     
 يشتر در يك دانشكده به باالتر بردن امتيـاز آن         داشتن تعداد رشته ب   

 امتيــاز مربــوط بــه هــر كــدام از ،در چنــين مــواردي.  نــشودمنجــر
. ندها به طـور جداگانـه محاسـبه شـد           هاي موجود در دانشكده     رشته

سپس امتيازهاي مربوط به هر رشته در كليه دانشكده هاي واجد آن 
هـاي     بين امتيازهاي استاندارد شده رشـته      ،در نهايت . استاندارد شد 

  زيـاد    حجـم    دليـل   بـه . موجود در هر دانشكده ميانگين گرفته شـد       
 و    درخـت    اصلي  هاي   شاخه   امتيازات   تعيين   مورد نياز براي    محاسبات

 از    بـا اسـتفاده    هـا  كار  ، تمـامي     هر مركـز در هـر شـاخه          رتبه  تعيين
  ، انجـام     اسـت    شـده    منظور طراحـي    ين هم   به  كه  اي  رايانه يافزار  نرم

ــت ــن.  گرف ــرم اي ــزار  ن ــه   اف ــان برنام ــيله زب ــه وس ــه ب ــسي  ك   نوي
++C Visual   هر مركز    امتياز و رتبه  ،   است نوشته شده  تحت ويندوز 

  هـاي   دانـشكده    مجموعـه   و     از نمودار محاسبه     دلخواه  را در هر نقطه   
  .كند ي م بندي  رتبه  نقطه  را در همان  بررسي تحت
  
  ها يافته

هـاي    بنـدي آموزشـي دانـشكده       معيارهاي طراحي شده براي رتبه    
  :هاي كارداني بهداشت و وزن آنها به اين شرح است كننده رشته ارائه

  :داد  درون  زير مجموعه معيارهاي
 طـور     به   معيار كه   در اين : ) درصد ٢با وزن    ( كنكور سراسري )  الف

   نـشان    هـر مركـز را در جامعـه         دمات خ   وضعيت   بازتاب  ،يرمستقيمغ

 هـر مركـز در        بـه    ورودي   تـراز دانـشجويان      نمرات  دهد، ميانگين   مي
 از آنجا كه سطح نمـرات       .  است   شده   محاسبه   كنكور سراسري   آزمون

 به  ،هاي بهداشت مشابه نيست     دانشجويان ورودي به هر يك از رشته      
ف بـا تعـداد متفـاوت       هاي مختل   منظور ايجاد امكان مقايسه دانشكده    

رشته آموزشي، ميانگين نمرات كنكور سراسري دانشجويان هر يـك          
 جداگانـه محاسـبه و هـر رشـته بـه طـور جداگانـه        هـا  از اين رشـته  

هـاي    سپس بين امتيازات استاندارد شده رشته     . استاندارد شده است  
ايـن روش در    . موجود هـر دانـشكده، ميـانگين گرفتـه شـده اسـت            

  .امي معيارهاي مشابه به كار رفته استمحاسبه امتياز تم
 معيـار از دو      ايـن : )  درصـد  ٢٠بـا وزن     (  علمـي    هيـأت   اعضاي)  ب

 تعـداد    در شاخص .   است   شده  ها تشكيل    و سرانه    تعداد مطلق   قسمت
 و    استاد، دانشيار، استاديار و مربـي        علمي   هيأت  ، تعداد اعضاي    مطلق

  هـاي    رتبه   نسبت ، علمي   هيأت   به  دانشجو  ها، سرانه    سرانه  در شاخص 
ن او نسبت اعضاي هيـأت علمـي بـه كـل مدرسـ               علمي  باالتر هيأت 

  .اند  شده محاسبه) هيأت علمي و غير هيأت علمي(
 چهار   معيار شامل   اين: )  درصد ١٨با وزن    (  و تجهيزات   امكانات)  ج
  .  است  اصلي شاخه زير
  ي مرجـع  هـا   موجود و كتاب     تسهيالت  ، كتابخانه  شاخه در زير  -١

پايگــاه اينترنــت دانــشكده،  ، در معيــار رايانــه -٢. انــد  شــده بررســي
قـرار     بررسي ، مورد  موجود  اي  رايانه   و تجهيزات    اينترنت   به  دسترسي
،   درس هــاي  كــالس،   فيزيكــي  امكانــات شــاخه در زيــر -٣. گرفتنــد
سمعي   شاخه زير در   -٤ .اند   بوده   مورد توجه   ها  ها و كارگاه    هآزمايشگا

سـرانه آن بـه       اعـم از تعـداد كـل و        ،و بصري نيز تجهيزات مربوطـه     
  .اند  بررسي شده،فراگيران

  : فرآيند  زير مجموعه معيارهاي
 شـاخه  زيـر    معيار از سـه     اين: ) درصد ٥/٤٠با وزن    ( مديريت)  الف

 يـر در ز .   اسـت    شده   تشكيل  نظام و     علمي   هيأت  ، اعضاي   دانشجويان
، چگونگي آمـوزش    درسي واحدهايچگونگي ارائه     دانشجويان،  شاخه
رسـاني و وجـود       كارآموزي در عرصـه شـامل اطـالع          و آموزش  عملي

ن و همراهي آنان بـا دانـشجويان و         ابرنامه مدون، نحوه حضور مدرس    
  . اند نحوه ارزشيابي دانشجويان بررسي شده

   هيـأت    اعـضاي   ندگي رشد و بال   اعضاي هيأت علمي،    شاخه در زير 
 ها شامل    و ارزيابي  رايانههاي آموزش، روش تحقيق و        در زمينه   علمي
ارزيابي  و   ، نظام تدوين طرح درس      نظري   آموزش   ارزيابي   مدون  نظام

وجـود دانـشكده    (سـاختار دانـشكده       ،نظام  شاخه در زير ها و    آزمون
  رعايـت ،  )رها در دانـشكده ديگـ       مستقل بهداشت و يا ارائه اين رشته      
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  ٢١

     همكاران و دكتر آيين محمدي                                                                  ...هاي كارداني بهداشت در ايراني ارائه دهنده رشتههارتبه بندي آموزشي دانشكده

هاي داير در دانشگاه در حيطه   و تنوع رشته ـ مقطع   آموزشي قوانين
  .اند  شده بررسيبهداشتي علوم 
   شـاخه   ايندر   :) درصد ٥/٤با وزن    ( اي   و مشاوره    حمايتي  نظام)  ب
 بــراي   معارفــه  عملكــرد اســتاد راهنمــا، جلــسات  قــسمتســهنيــز 

  . اند   شده  بررسي ا راهنم  دفترچهدانشجويان تازه وارد و
  :داد  برون  زير مجموعه معيارهاي

 را    اصلي   شاخص  دو معيار     اين :)  درصد ٩با وزن    ( دانشجويان)  الف
   يا درصد دانـشجوياني      از تحصيل    فراغت  ميزانيكي  . دهد   مي  پوشش

   ادامـه   ميـزان ديگـري   شـوند و       مـي   التحصيل   در موعد مقرر فارغ     كه
   . باالتر  در مقاطع التحصيل شده  فارغن دانشجويا تحصيل

 دو    معيار نيز شامل    اين: )  درصد ٦با وزن   ( علمي     هيأت  اعضاي)  ب
ر د   علمـي    هيـأت   اعـضاي ها و مقاالت منتشر شـده         كتاب  شاخه زير

  .   است المللي  و بين  معتبر داخلي مجالت

   است  وزشي مراكز آم    وضعيت   ارزيابي  هاي   از روش    يكي  ،بندي  رتبه
 مـورد     طـور گـسترده     بـه مختلـف      در كـشورهاي    ها پيش    از سال   كه

  .   است گرفته  قرار  استفاده
 هـر     بـراي    اسـتاندارد خاصـي      در نظر گـرفتن      بدون ،  روش  در اين 

  . شوند  مي  موجود مراكز با يكديگر مقايسه معيار، وضعيت
 هر مركـز را      وضعيت   كه   اعتباربخشي  هاي   روش   بر خالف   ،بنابراين

كننـد،     مـي    ساير مراكز همتا بـا اسـتانداردها مقايـسه           به   توجه  بدون
   ولـي ؛ كـار رود   بـه   كـشوري   كـالن  هـاي  ريـزي    برنامـه   تواند براي   مي

   مقاصـد تجـاري    براي بعضاً دارد   كه   خاصي   ماهيت   دليل   به  متأسفانه
   .  است  كار رفته به

 مورد   معيارهاي  براي  الزم  اطالعات آوري  جمع از آنجا كههمچنين  
 مراكز مورد   نزديك  همكاري  ، مستلزم   نمايد  ميبر     بسيار هزينه   بررسي
  .  است بررسي

  
  هاي بهداشت در مقطع كارداني  رشتهكننده  ارائه  هاي دانشكده   تا سوم  اول هاي رتبه

  داد و برونداد فرآيند  ي درونمعيارهاو در    در مجموع، كشور در
  داد برون  فرآيند  داد درون  مجموع  رتبه

  امتياز  دانشكده  امتياز  دانشكده  امتياز  دانشكده  امتياز  دانشكده  فرضي
  ١٠٠  برتر  ١٠٠  برتر  ١٠٠  برتر  ١٠٠  برتر  رتبه اول
  ٠٣/٩١  ايران  ٥٠/٩٠  ايران  ٣٨/٨٠  ايران  ٥٣/٨٦  ايران  رتبه دوم
  ٩٥/٥٩  يزد  ٩٤/٨٨  وازاه  ٠٢/٦٠  بهشتي شهيد  ٨٧/٦٧  يزد  رتبه سوم

  
هـاي    كننـده رشـته     دولتـي ارائـه     هاي  هگا دانش   تمامي   طرح  در اين 

 علـوم   هـاي   دانـشگاه    شـامل  ، كـشور  بهداشت در مقطع كـارداني در     
 ايـران، يـزد، شـيراز، اهـواز،     پزشكي و خدمات بهداشـتي ـ درمـاني   

بهشتي، ساري، بهداشت كار، اروميـه،       زاهدان، همدان، قزوين، شهيد   
آبـاد،    ، بندرعباس، دامغـان، مـشهد، كرمـان، خـرم         )ع..(ا  اشان، بقيه ك

كرمانشاه، سنندج، شهركرد، زنجان، بوشهر، ياسوج، بيرجند، گنابـاد،         
اراك، زابل، گرگان، قم، تبريز، ايالم، شاهرود، رشت، اردبيل، سبزوار،          

نتايج طرح در قالب كتـابي        و  قرار گرفتند   مورد بررسي  ،بابل و خوي  
   ].١٧[شده استمنتشر 

و در    در مجمـوع     و سـوم    ، دوم    اول  هـاي   ز رتبـه  ي حـا   هاي  دانشكده
هـاي    داد در مقطع كارداني رشـته       داد، فرآيند و برون     معيارهاي درون 

  .كنيد  مي  مالحظهفوق را در جدولبهداشت 
  

  بحث و نتيجه گيري

   محـدود و ناكارآمـد اسـتفاده         معيارهـايي   ها مجموعه    طرح  در اين 
 مراكـز     در بـين     كـشورها ديـد ناخوشـايندي       در بعضي  لذا   .شوند  مي

 بندي براي اين كه بتواننـد       هاي رتبه   طرح.   است   ايجاد كرده   آموزشي
 كيفيت خدمات آموزشي را باال ببرند، بايد مجموعـه كـاملي از         سطح

ها را بررسي كنند و معيارهـا و تعـاريف آنهـا را در      معيارها و شاخص  
بـراي  الزم همچنين بايد اطالعـات  . موزشي قرار دهند  اختيار مراكز آ  

  .آوري شود  از مراجع معتبر جمع رااستخراج امتياز مراكز آموزشي
 از   وسيعي  از طيف گيري  تا با بهره  است  شده   سعي ، حاضر  در طرح 

 ابعـاد   بـه    مناسـبي   ، پوشـش     و كمـي     كيفـي   هـاي   معيارها و شاخص  
 و    قـوت    نقـاط   بـا شناسـايي   شـود و    داده     آموزشي   خدمات  گوناگون

  آنها را در جهت    ، ارائه الگوهاي موفق كشوري     و  مراكز آموزشي   ضعف
تـرين مجموعـه       اين مجموعه يكـي از كامـل       ؛ زيرا  كند  ارتقاء هدايت 

  .هاي مشابه در دنيا است معيارها در مقايسه با طرح
كيفيت بهبود     براي  ار عملي هك را  ، ارائه    طرح   بارز اين    از نكات   يكي

   مقايـسه    نتايج  از آنجا كه  .  ها است    دانشكده  ارائه خدمات آموزشي در   
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  هـا ارائـه      معيارهـا و شـاخص       يك   يك   تفكيك   به  مراكز مورد بررسي  
،    آن   جزئيات  تواند با بررسي     مي حتي برترين مركز كشور نيز    ،    اند  شده

   تبـع    كند و بـه     زيري   برنامه   بهبود آن    براي و   خود را تحليل    وضعيت
.  خـود را ارتقـاء بخـشد         آموزشـي    خـدمات       و كيفي    كمي سطح  ،آن

 : كـرد   تقـسيم   اصـلي   دو گروه  به توان  را مي   طرح  معيارهاي  مجموعه
د و  نها قرار دار     دانشكده   اختيارات   در حيطه    كه   معيارهايي  ، اول  گروه
  گـروه .  هستند خارج  آنها  اختيارت  از حيطه  كه  معيارهايي  ، دوم  گروه
  ، اول   دسـته  : كـرد    تقـسيم    عمـده    دو دسـته     بـه   تـوان    مي  نيز  را  اول

  هـاي   ريـزي    برنامـه    آنهـا مـستلزم      بهبود وضع    هستند كه   معيارهايي
   بـه  تـوان   مـي  آنهـا  از جملـه .   اسـت   طـوالني   زمان  و صرف   درازمدت

  .  كرد هاشار»   علمي  باالتر هيأت هاي  رتبه نسبت«
   بـا برطـرف   تـوان   را مـي    علمـي    هيـأت    اعضاي   رتبه   ارتقاي  اگرچه

   زمـان   ، آن   بـه    دستيابي   نمود، ولي    تسريع  آنها   و تشويق    موانع  كردن
   صـرف    معيارهـا، بـدون      از اين    ديگري  دسته. طلبد   خود را مي   خاص
   قابـل  ،صـحيح    مـديريت   و تنها با اعمـال   طوالني ا زماني زياد   هزينه
ت علمـي بـا     أحضور و همراهي اعضاي هي     يك مثال آن  .   است  اصالح

 و  بـسيار    اهميت  داشتن  رغم   به    كهاست  ها    دانشجويان در كارآموزي  

.  اسـت   قـرار نگرفتـه     مـورد توجـه   بعـضاً    اساسي در آموزش،      تأثيرات
   بـه   نتوا   مي   دقيق   و نظارت    ساده  ريزي   معيار را با برنامه      اين  وضعيت
  . رساند  مطلوبي سطح

  ، اولـين     پزشـكي    علوم  هاي   دانشگاه ها در   رشته   آموزشي  بندي  رتبه
 بـا وجـود     ، بود و مسلماً     در ايران    عالي   مراكز آموزش   بندي   رتبه  طرح

 بـا   بايـد    كـه    اسـت    نقايـصي  داراي  ، فـراوان   هـاي    و مشاوره   مطالعات
   و بـا كيفيـت          برطـرف  نظران  بو صاح  ها  دانشكده   از نظرات   استفاده

نيز ميـسر نخواهـد     بندي  رتبه   اهداف   به  دستيابي . اجرا شود   يشتريب
  هـاي    خود دانشگاه    و درازمدت   مدت   كوتاه  هاي  ريزي  با برنامه بود مگر   

  . كشور  پزشكي علوم
  

  تشكر و قدرداني
 دبير محتـرم شـوراي      ،آقاي دكتر حسين كشاورز    از    دانيم   مي  الزم

مــوزش علــوم پايــه پزشــكي، بهداشــت و تخصــصي و نماينــدگان  آ
هاي بهداشت كه در اجراي اين طـرح،      كننده رشته   هاي ارائه   دانشكده

   .كنيم تشكر دادند،صميمانه ياريمان 
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بنـدي    بانـك اطالعـات و رتبـه       .مجتهدزاده ريتـا   .يينمحمدي آ  -۱۲
 چـاپ دوم، وزارت     .هاي پزشـكي جمهـوري اسـالمي ايـران          دانشكده

ــور    ــت آموزشــي و ام ــكي، معاون ــوزش پزش ــان و آم بهداشــت، درم
  ١٣٨٢دانشجويي، 

هاي كارداني بهداشـت در       رشته . مجتهدزاده ريتا  .محمدي آيين  -١٣
 وزارت بهداشت، درمان و     .تبندي آموزشي و بانك اطالعا       رتبه :ايران

  ١٣٨٣آموزش پزشكي، معاونت آموزشي و امور دانشجويي، 
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